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DE (e-)BUS
MET DE PLUS
De VANSTER maakt het je gemakkelijk. Want wat je
ook doet - met zijn veelzijdigheid is het de perfecte
metgezel door het dagelijks leven en in je vrije tijd.
Een busje voor een goed leven. Want een beetje
spontaniteit heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.

PAGINA

THE ONE
FOR ALL
De CAMPSTER is niet zomaar een auto. Het is een
voertuig voor het leven. Omdat het onbegrensde
mogelijkheden biedt voor het dagelijks leven en
spontane kampeertochten. De nieuwe combinatie
van auto en camper.
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DE ALLROUND
AUTO
Kinderen naar voetbaltraining, geen probleem. Wekelijkse boodschappen, geen probleem. In het week-
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end aan het meer ook geen probleem, of vier weken
reizen: deze alledaagse held is de allround auto.
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DE CAMPSTAR
VOOR IEDEREEN
De CAMPSTAR is de nieuwe ster. Zijn multifunctionaliteit en de individueel selecteerbare uitrustingsopties
laten niets te wensen over. Zo is elke reis weer een
unieke ervaring.
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Citroën

Peugeot

VOERTUIGEN GEBASEERD OP DE CITROËN (Ë-)SPACETOURER

DRIE STERKE KARAKTERS VOOR EEN GOEDE REIS

DRIE STERKE
KARAKTERS
VOOR EEN
GOEDE REIS
Of het nu in het dagelijks leven of op een lange
tour is - met onze e-VANSTER, CAMPSTER blijft
u altijd zo flexibel als u wilt.
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Citroën

Peugeot

ALLES IN LIJN
De (e-) VANSTER en CAMPSTER bieden op eigenwijze wat u nodig
heeft in het dagelijks leven, op weekendtrips en op vakantie. Waar
wacht u op?

ELEGANTE UITSTRALING

TOEGANG TOT ALLE PARKEERGARAGES

VEILIG ONDERWEG

AFZONDERLIJK TE OPENEN ACHTERRUIT

Met zijn vloeiende lijnen en de in carros-

met een hoogte van slechts 1,99 m (even-

De campster is standaard uitgerust met

Dankzij de afzonderlijk te openen ach-

seriekleur gespoten bumpers, zijlijsten,

tueel met upgrade naar andere hoogte)

tal van veiligheidssystemen:

terruit kunnen afzonderlijke onderdelen

buitenspiegels en deurgrepen en 17”

past uw campster in alle gangbare

– Regen- en lichtsensoren, automatisch

snel in de kofferbak worden opgeborgen.

lichtmetalen velgen op zomerbanden

parkeergarages. Een voordeel dat niet

dimmende achteruitkijkspiegel, mist-

Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg

(standaard), straalt uw CAMPSTER dege-

alle voertuigen in deze categorie kunnen

lampen met bochtenlichtfunctie

ruimte is om de achterklep te openen.

lijkheid, veiligheid en wendbaarheid uit.

bieden.

– LED-dagrijverlichting
– ABS, ESC

PERFECTE RIJEIGENSCHAPPEN

– en vermoeidheid waarschuwingssysteem

BIJNA ZOALS THUIS

– en nog veel meer ...

Aan boord geven de verhoogde zitpositie,

TWEE SCHUIFDEUREN

Het uitstekende onderstel zorgt voor

het gezellige interieur met maximaal 4

Uw campster staat voor iedereen en

optimaal rijcomfort en maximale stuur-

bedden * het gevoel alsof je thuis bent.

aan alle kanten open. De twee grote

precisie op alle wegen.

De geoptimaliseerde geluidsisolatie en

schuifdeuren zijn niet alleen bijzonder

het soepele rijgedrag zorgen ook voor

praktisch, ze maken van elke stop ook

een bijzonder aangenaam rijcomfort.

* optioneel

een openluchtevenement.
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INTELLIGENT STROOMVERBRUIK
DISPLAY

75 KWH BATTERIJCAPACITEIT

REGENERATIEF REMMEN VOOR
HET OPLADEN TIJDENS HET RIJDEN

ELEKTRISCHE PARKEERREM
(E-VANSTER)

BLIND SPOT ASSISTANT*

AUTOMATISCHE
GROOTLICHTASSISTENT*

VERKEERSBORDHERKENNING*

WAAKZAAMHEID-ASSISTENT*

LANE DEPARTURE WARNING*

NU OOK
eLEKTRISCH
E-VANSTER UITGERUST MET:
– RCC-audiosysteem met DAB met
Bluetooth handsfree-systeem, USB
– Extra airconditioning achterin
– Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar
– Opvouwbare inductiekookplaat in de bergruimte achter met 220 V buitenstopcontact
– LED zwanenhals licht

AANVULLENDE STANDAARDUITRUSTING
– MODE 2&3 oplaadkabel
– Parkeerhulp met camera
– Lederen stuur
– Getinte ruiten

* optioneel

– 75kWh batterij
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Citroën

HIGHLIGHTS

Peugeot

INDUCTIEKOOKPLAAT
standaard met opklapbare inductiekookplaat in de garage achter en standaard een 230V CEE buitenaansluiting.

SLAAPDAK
Een groot hefdak met comfortabel matras gaat altijd met
je mee. Alle vrijheid voor een spontane weekendtrip.

DRAAIBARE STOELEN
De draaibare en verstelbare bestuurdersstoelen zijn niet
alleen uiterst comfortabel, maar nodigen ook uit om op
elk moment een pauze te nemen.

De Vanster is gemaakt voor alle situaties. Of het nu gaat om
bulkinkopen, als transportmiddel voor grote voorwerpen, met de
fietsen in de bagageruimte naar het platteland, als teambus voor
maximaal acht vrienden of - dankzij het praktische hefdak met
slaapmogelijkheid of een spontane kampeertrip in het weekend.
De e-Vanster is voor alles beschikbaar.
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Met zijn hoogte van 1,99 m*, breedte van 1,92 m en lengte
van 4,95 m is de VANSTER wendbaarder dan bijna elke
andere bus en kan hij ook in elke ondergrondse parkeergarage.

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)

EEN STERK EN
VEELZIJDIG TYPE

COMPACT
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Citroën

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Peugeot

INDUCTIEKOOKPLAAT
CHEF-KOK OP REIS
De Vanster is standaard uitgerust met een inductiekookplaat en een 230V CEE externe aansluiting.

SLAAPDAK
SLAPEN WAAR U ZICH PRETTIG VOELT
Met het VANSTER slaapdak slaapt u helemaal op uw plek.
Waar u maar wilt. Het comfortabele liggedeelte nodigt uit
om te ontspannen.
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Citroën

e-Vanster

Peugeot

Basis chassis
Euronorm

TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Vermogen KW (PK)
Versnellingsbak
Top snelheid

Citroën ë-Spacetourer
100 (136)
130 km/h 4)

Lengte(Meter)

4,95

Breedte (Meter)

1,92

Hoogte (Meter)**

1,99

Toegestane max. massa (standaard)

3.100

Rijklaargewicht (kg)

2.326

Laadvermogen (kg)

774

Verhoging maximaal gewicht tot
(optioneel)

-

Zitplaatsen (standaard/optioneel)

5/8*

Slaapplaatsen (standaard/optioneel)

2/4

Aanhangerlast geremd (kg)

1.000

Inhoud brandstoftank (Liter)
Standaard velgen 17“

75 kWh
225/55 R17 101V,
Bandenbelasting wijkt af

* in combinatie met verhoging ** kan afwijken bij verhoging

VERBRUIKGEGEVENS 1)
In de stad (l/100 km)
Buiten bebouwde kom (l/100 km)
Gecombineerd (l/100 km)
CO2-uistoot gecombineerd (g/km)
Efficiëntieklasse 2)

elektrische actieradius 298km
elektrische actieradius
in de stad 382km
Stroomverbruik 283 Wh/km
Stroomverbruik in stad 210 Wh/km
-

1) Het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden werden bepaald volgens de nieuw geïntroduceerde “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” (WLTP). Door de meer realistische testomstandigheden zijn deze vaak hoger dan de gemeten waarden volgens de
NEDC. Om de vergelijkbaarheid met de voertuigen gemeten volgens de vorige testprocedure (NEDC) te behouden, worden de waarden die genormaliseerd zijn volgens de toepasselijke regelgeving hier weergegeven volgens de NEDC-norm. Houd er rekening mee dat voor de
aanslag van belastingen en andere voertuig gerelateerde heffingen vanaf 1 september 2018 de waarden bepaald worden volgens WLTP als basis voor de berekening. Om deze reden kunnen andere waarden dan hier vermeld van toepassing zijn op de beoordeling van dergelijke
belastingen en heffingen. Neem contact op met ons voor de individuele CO2-uitstoot volgens WLTP voor uw voertuig. Verbruikswaarden en gewichten verwijzen altijd naar de standaarduitrusting en veranderen afhankelijk van de geselecteerde uitrusting.
2) Energie-efficiëntieklassen worden beoordeelt op basis van CO2-emissies van het voertuig, rekening houdend met het leeggewicht van het voertuig Voertuigen die slechter zijn dan het huidige gemiddelde worden beschreven met E, F of G.
3) In combinatie met 16 inch banden 215/65 R16 of 17 inch banden 225/55 R 17.
4) afhankelijk van de voertuiguitrusting.
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HIGHLIGHTS

Citroën

STANDAARD MET 2-ZITS BANK
slaapbank en flexibel verplaatsbare enkele zitplaats.

PANORAMA SLAAPDAK
Een groot slaapdak met een comfortabel matras gaat
altijd mee. Niets staat een lang weekendje weg dus in
de weg.

MOBIEL KEUKENBLOK
Het standaard uitneembare keukenblok * (optioneel)

DOE WAT JE WILT
De CAMPSTER: zo divers als het leven zelf, maar al met al nog meer
afgestemd op de grote wijde wereld. Het verwent alle avontuurlijke
mensen met meubels en een eigen leefruimte plus standaard een
uitneembare keuken* en een slaapbank achterin. Dankzij tal van
opties, zoals extra verwarming, koelbox en nog veel meer reis je met
de compacte CAMPSTER toch comfortabel.
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DRAAIBARE STOELEN
De draaibare en verstelbare bestuurdersstoelen zijn niet
alleen uiterst comfortabel, maar nodigen ook uit om op
elk moment een pauze te nemen.

ACHTERRUIT TE OPENEN
Dankzij de afzonderlijk te openen achterruit kunnen afzonderlijke onderdelen snel in de kofferbak worden opgeborgen. Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg ruimte
is om de achterklep aan de achterzijde te openen.

* Keuken moet tijdens het rijden permanent in het voertuig worden geïnstalleerd

biedt opbergruimte voor al het keukengerei.

Opklapbare bedverlenging
Alles heeft zijn plaats - praktische
opbergmogelijkheid voor de tafel
in de kofferbak.

KOELOPLOSSING

PANORAMAHEFDAK

Geïntegreerde koeloplossing
Koelbox ingebouwd in het meubel.

1,99 m*

4,95 m

AIRCO
Afzonderlijke instelmogelijkheden
Afzonderlijk instelbare airconditioning
achter - houd het hoofd altijd koel.

Gewoon lekker slapen
zowel boven in het standaard
hefdak met panoramavenster
(bedafmetingen 1.900 × 1.100
mm) als daaronder. Slapen in de
CAMPSTER kan heerlijk zijn

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Citroën

Piëzo-ontsteking
De kookplaat is voorzien
van een piëzo-ontsteking en wordt standaard
geleverd in CAMPSTER.

MOBIEL
KEUKENBLOK

Mobiel keukenblok
Het standaard keukenblok als
uitneembare unit * met opbergruimte
voor al het kookgerei.
Praktische afdekoptie
De roestvrijstalen wastafel en kookplaat
kunnen volledig worden afgedekt en
worden omgebouwd tot een gezellige
woonkeuken met de tafel in het interieur.

Meer slaapruimte
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Flexibele opslagruimte

Praktische slaapgelegenheid

Diner voor 2 - of 3, of 4
*Keuken moet tijdens het rijden permanent in het voertuig worden geïnstalleerd

2-ZITS BANK / SLAAPBANK

Citroën

Basis chassis
Euronorm
Vermogen KW (PK)

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

106 (145)

130 (177)

6-Versnellingsbak handmatig

8-Traps automaat

185 km/h 4)

185 km/h 4)

Lengte(Meter)

4,95

4,95

Breedte (Meter)

1,92

1,92

Hoogte (Meter)**

1,99

1,99

Versnellingsbak

TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145

Top snelheid

Toegestane max. massa (standaard)

2.760

2.800

Rijklaargewicht (kg)

2.255

2.295

Laadvermogen (kg)

505 / 855*

485 / 805*

3.100

3.100

Verhoging maximaal gewicht tot
(optioneel)
Zitplaatsen (standaard/optioneel)

5

5

Slaapplaatsen (standaard/optioneel)

4

4

1.900 / 1.800*

1.900 / 1.800*

Aanhangerlast geremd (kg)
Inhoud brandstoftank (Liter)

70

70

225/55 R17 101V,
Bandenbelasting wijkt af

225/55 R17 101V,
Bandenbelasting wijkt af

In de stad (l/100 km)

7,7 3)

8,0 3)

Buiten bebouwde kom (l/100 km)

6,8 3)

6,9 3)

Gecombineerd (l/100 km)

7,2

3)

7,6 3)

CO2-uistoot gecombineerd (g/km)

203 3)

209 3)

A

A

Standaard velgen 17“
* in combinatie met verhoging ** kan afwijken bij verhoging

VERBRUIKGEGEVENS 1)

Efficiëntieklasse 2)

1) Het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden werden bepaald volgens de nieuw geïntroduceerde “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” (WLTP). Door de meer realistische testomstandigheden zijn deze vaak hoger dan de gemeten waarden volgens de
NEDC. Om de vergelijkbaarheid met de voertuigen gemeten volgens de vorige testprocedure (NEDC) te behouden, worden de waarden die genormaliseerd zijn volgens de toepasselijke regelgeving hier weergegeven volgens de NEDC-norm. Houd er rekening mee dat voor de
aanslag van belastingen en andere voertuig gerelateerde heffingen vanaf 1 september 2018 de waarden bepaald worden volgens WLTP als basis voor de berekening. Om deze reden kunnen andere waarden dan hier vermeld van toepassing zijn op de beoordeling van dergelijke
belastingen en heffingen. Neem contact op met ons voor de individuele CO2-uitstoot volgens WLTP voor uw voertuig. Verbruikswaarden en gewichten verwijzen altijd naar de standaarduitrusting en veranderen afhankelijk van de geselecteerde uitrusting.
2) Energie-efficiëntieklassen worden beoordeelt op basis van CO2-emissies van het voertuig, rekening houdend met het leeggewicht van het voertuig Voertuigen die slechter zijn dan het huidige gemiddelde worden beschreven met E, F of G.
3) In combinatie met 16 inch banden 215/65 R16 of 17 inch banden 225/55 R 17.
4) afhankelijk van de voertuiguitrusting.
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Citroën

HIJ IS TERUG.
DE CAMPSTER CULT.

CULT
Precies vier jaar geleden verraste Pössl de camperwereld met zijn

CAMPSTER. Met geweldige functies, een onverslaanbare prijs en uniek
lakwerk. Ondertussen is er de CAMPSTER Cult .

Reden genoeg voor een feestje: het bijzondere model CAMPSTER Cult.

Hij staat weer aan de start in de iconische “Lagoon Blauw” kleur , inclusief zwarte dorpels , deurgrepen, spiegels en dak.
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T

VELGEN
Standaard met originele Citroën
17 “aluminium velgen” CURVE “

VOOR ELK WAT WILS
KLEUREN
Je persoonlijke camper is er in totaal verschillende uitvoeringen. Van de kleur van
de auto tot het interieur, motoruitvoering, tot verschillende beveiligingspakketten.

Kaolin wit (standaard)

Platinum-Grijs metallic

Lagoon Blauw (Speciale kleur voor Citroen)

Perla-Nera Zwart metallic

Rich Oak-Bruin Metallic

Stahl-Grijs Metallic
17
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VOERTUIGEN OP BASIS VAN DE MERCEDES VITO TOURER

Mercedes
Benz

TWEE STERREN
OP REIS
Met de CAMPSTAR op basis van de Vito Tourer
van Mercedes breekt een nieuw tijdperk aan. Al
met al meer comfort en een plus in uitrusting.
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Mercedes
Benz

DE STER ONDER DE
BUSCAMPERS
De autopioniers van Mercedes ontmoeten de buscamperpioniers van de
Pössl Group. Met de Vito Tourer biedt Mercedes een hoog niveau van veiligheid, comfort en elegantie. Op deze basis luidt de Pössl VANLINE een nieuw
tijdperk in van individuele dagelijkse vrijheid en reisvrijheid

ELEGANTE UITSTRALING

TOEGANG TOT ALLE PARKEERGARAGES

VEILIG ONDERWEG

AFZONDERLIJK TE OPENEN ACHTERRUIT

Door het extreem groot aantal opties is

Met een hoogte van slechts 1,94 m (bij

De compacte buscamper is standaard

Dankzij de afzonderlijk te openen ach-

jouw CAMPSTAR met de Vito Tourer naar

verhoging van de belasting kan de hoog-

uitgerust met tal van veiligheidssystemen:

terruit kunnen afzonderlijke onderdelen

eigen inzicht vorm te geven : Standaard,

te verschillen) past jouw camper in alle

– Bandenspanningscontrole voor en

snel in de kofferbak worden opgeborgen.

extreem luxe, sportief of elegant - welk

gangbare parkeergarages. Een voordeel

type bent jij?

dat ieder model van de VANLINE te bie-

– ECO start-stop-functie

ruimte is om de achterklep aan de achter-

den heeft.

– Verstelbare koplampen

zijde te openen (optioneel bij specifieke

– Adaptive remlichten

uitvoering).

achter

Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg

– Gordelwaarschuwingssysteem
TWEE SCHUIFDEUREN

PERFECTE RIJEIGENSCHAPPEN

Uw buscamper staat voor iedereen en

De standaard achterwielaandrijving met

– Airbag voor bestuurder en passagier

Aan boord zorgen de comfortabele

van alle kanten open. De twee grote

9G- TRONIC transmissie of de optionele

– En veel meer…

stoelpositie en zijn variabele en huiselijke

schuifdeuren zijn niet alleen bijzonder

4MATIC wanneer het terrein moeilijker is

interieur met maximaal 4 slaapplaatsen *

praktisch, ze maken van elke stop ook

en tractie vereist is op natte wegen. Je kunt

onder en boven het dak voor een gevoel

een openluchtevenement.

kiezen tussen comfort en wendbaarheid

zoals in uw eigen huis.

voor bestuurder en passagiers

BIJNA ZOALS THUIS

met het selectief dempingssysteem en
* optioneel

sportonderstel voor meer rijdynamiek.
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ACTIEVE NOODREMASSISTENT*

BLIND SPOT ASSISTANT*

GROOTLICHTASSISTENT PLUS*

360°-CAMERA*

VERKEERSBORDASSISTENT*

ACTIEVE AFSTANDSASSISTENT
DISTRONIC*

DIGITALE BINNENSPIEGEL*

URBAN GUARD
VOERTUIGBESCHERMING*

RIJBAANASSISTENT*

CAMPSTAR ZIJN UITGERUST MET
COMFORT:
– 9G-TRONIC
– Aërodynamische pakket
– Multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer
– Zijwind Assist
– regensensor
– Rijlichtassistent
– Startonderbreker
– Bergafwaart hulp
– Cruise control
– en nog veel meer ...

DE NIEUWSTE GENERATIE MOTOREN
Hoog koppel, efficiënt 4- Cilinderdieselmotoren met maximaal 174 kW (237 pk), voldoen
aan de emissie eisen van de Euro 6d norm.
Het standaard aerodynamicapakket en het
Blue EFFICIENCY-pakket verbeteren de ver-

* optioneel

bruikswaarden en ook de CO2-uitstoot.

21
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HIGHLIGHTS

Mercedes
Benz

2-ZITSBANK / SLAAPBANK
Alles is inbegrepen - standaard met 2-zitsbank / slaapbank en optioneel met een extra enkele zitplaats.

PANORAMA HEFDAK
Een groot hefdak met comfortabel matras gaat altijd
mee. Niets staat een langweekend in de weg.

EASY MOVE KITCHEN
Kitchen in de CAMPSTAR kan met een handgreep door
middel van een zwenkmechanisme naar buiten worden
gezwenkt en daar op een uitschuifbare voet worden
geplaatst. Hierdoor is de buitenkeuken met gaskookplaten en RVS wasbakken in een mum van tijd klaar voor

LAAT JOUW OGEN
STRALEN
Hij schittert: de CAMPSTAR combineert de eenvoudige elegantie
en dynamiek van de Vito Tourer Mercedes met de gebruikelijke
innovatieve kampeergenen van Pössl . Als symbiose van de twee
pioniers laat de CAMPSTAR niets te wensen over. Overtuig jezelf!

gebruik.

DRAAIBARE STOELEN
De draaibare en verstelbare bestuurdersstoelen zijn niet
alleen uiterst comfortabel, maar nodigen ook uit om op
elk moment een pauze te nemen.

COMPACT
Met zijn hoogte van 1,94 m*, breedte van 1,93 m en lengte
van 5,14 m is de CAMPSTAR wendbaarder dan bijna elke
andere bus en kan hij ook in elke ondergrondse parkeergarage.
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* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte) ** zonder spiegel, met spiegel 2,25 m

Een camperkeuken kan niet handiger zijn: De Easy Move

1,94 m*

5,14 m

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

LEKKER KOKEN
EASY MOVE KITCHEN
Het absolute hoogtepunt in de CAMPSTAR is de Easy
Move Kitchen . Als de schuifdeur aan de keukenzijde wordt
geopend, kan de keuken moeiteloos naar buiten worden
gedraaid. Dankzij de draaibare constructie zijn er maar twee
stappen nodig om van een buitenkeuken te genieten . De
uitrusting van de hoogwaardige Easy Move Kitchen bestaat
uit een gaskookplaat, RVS wastafel, afdekkap en opbergmogelijkheden. En vergeet niet: de sfeerverlichting!

Hoogwaardige uitrusting
De Easy Move Kitchen bestaat uit hoogwaardige materialen en overtuigt door zijn eenvoudige bediening.

Praktische afdekoptie
De roestvrijstalen spoelbak en kookplaat
kunnen volledig worden afgedekt.
25

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)
** zonder spiegel, met spiegel 2,25 m

Mercedes
Benz

GESCHIKT VOOR
DAGELIJKS GEBRUIK
PAST OVERAL ONDER - EN ALLES
PAST ERIN
U kunt uw CAMPSTAR thuis parkeren of onderweg

2-ZITS BANK /
SLAAPBANK

in een ondergrondse parkeergarage parkeren - en
hem laden met alles wat u onderweg nodig heeft .
Niet alleen de compacte buitenafmetingen van 1,94

NAAR WENS IN TE
RICHTEN

m* hoog, 1,93 m** breed en 5,14 m lang zijn onovertroffen , ook het interieur heeft een van de grootste

De 2-zitsbank en slaapbank in

bruikbare en opbergruimtes in zijn klasse.

de CAMPSTAR kunnen moeiteloos omhoog en naar achteren

Veel ruimte
Royale bergruimte in de kast en in
de kofferbak aan de achterzijde.

worden geklapt. Geniet van ongecompliceerd slaapcomfort en
maximale flexibiliteit onderweg.

PANORAMISCHE SLAAPDAK
SLAAPCOMFORT ZOALS THUIS
In ons panorama-hefdak slaapt u zoals thuis: het 110 cm brede ligvlak, een lattenbodem en het extra dikke matras met een hoogte van 5 cm garandeert een
rustgevende nacht. De panoramafunctie zorgt ‘s avonds en’ s ochtends voor dat
wow-moment - waar je vanuit je bed van kunt genieten.
Ontspannen slapen
De matras in het panorama-slaapdak biedt met zijn
extra hoogte van 5 cm optimaal slaapcomfort
26

27

TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Mercedes
Benz

Basis chassis
Euronorm

114 CDI
9G-TRONIC

116 CDI
9G-TRONIC

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Vermogen KW (PK)

100 (136)

120 (163)

Versnellingsbak

Automaat

Automaat

Topsnelheid (km/u)

183

195

Lengte(Meter)

5,14

5,14

Breedte (Meter)*

1,93

1,93

Hoogte (Meter)**

1,94

1,94

Toegestane max. massa (standaard)

3.100

3.100

Rijklaargewicht (kg)

2.455

2.455

Laadvermogen (kg)
Gewichtstoename (kg) optioneel

645

645

3.200

3.200

4

4

Zitplaatsen (standaard/optioneel)
Slaapplaatsen
Aanhangerlast geremd (kg)

4

4

0*** / 2.000 / 2.500 (optioneel)

0*** / 2.000 / 2.500 (optioneel)

Brandstoftank (liter)
Standaard banden

70

70

195/65 R16

205/65 R16

* zonder spiegel, met spiegel 2,25 m ** kan afwijken bij belading
*** Vito: aanhangerlast = 0 kg zonder elektronica voor aanhangercontactdoos (optioneel)

VERBRUIKGEGEVENS *
In de stad (l/100 km)

8,2

8,2

Buiten bebouwde kom (l/100 km)

6,5

6,5

Gecombineerd (l/100 km)

7,1

7,1

Gecombineerde CO2-uitstoot (g/km)* ca.

204

207

B

B

Efficiëntieklasse *

* Verbruik, emissiewaarden en efficiëntieklasse zijn afkomstig van het betreffende basischassis en zijn afhankelijk van de gekozen uitrusting.
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119 CDI
9G-TRONIC

124 CDI
9G-TRONIC

V 220 d
9G-TRONIC

V 250 d
9G-TRONIC

V 300 d
9G-TRONIC

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

V-Klasse

V-Klasse

V-Klasse

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

140 (190)

174 (237)

120 (163)

140 (190)

174 (237)

Automaat

Automaat

Automaat

Automaat

Automaat

205

220

188

205

220

5,14

5,14

5,14

5,14

5,14

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,94

1,94

194

194

194

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

2.455

2.455

2.455

2.455

2.455

645

645

645

645

645

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

4

4

4/5

4/5

4/5

4

4

4

4

4

0*** / 2.000 / 2.500 (optioneel)

0*** / 2.000 / 2.500 (optioneel)

2.000 / 2.500 (optioneel)

2.000 / 2.500 (optioneel)

2.000 / 2.500 (optioneel)

70

70

70

70

70

225/55 R17

235/55 R17

205/65 R16

225/55 R17

235/55 R17

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

213

217

222

225

229

B

B

A

B

B
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Mercedes
Benz

VOOR ELK WAT WILS
KLEUREN
Uw persoonlijke camper is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Standaard in Arctic wit ,
optioneel kun je kiezen tussen de kleuren Obsidian zwart , diverse grijs- en blauwtinten, maar
ook voor Bergkristall wit, Brillant zilver metallic en granit groen.

Obsidian zwart metallic

Graphit donkergrijs metallic

Kiesel grijs

Bergkristall wit metallic

Brillant zilver metallic

Selenit grijs metallic

Granit groen

Stahlblau

Artic wit (standaard)

30

Hyazinth rood metallic

Jupiter rood
31

facebook.com/buscamper
facebook.com/buscamper

DE COMPACTE BUSKLASSE

instagram.com/buscamper
instagram.com/buscamper
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youtube.com/buscamper

pinterest.nl/buscamper

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR IN NEDERLAND BIJ
BUSCAMPER NEDERLAND, PASCALWEG 24, CULEMBORG
EN NATUURLIJK VIA BUSCAMPER.NL

developed by papillo.de

E E N M E R K VA N

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen in deze brochure decoraties, alternatieve ontwerpen of speciale uitrustingen bevatten die niet bij de levering zijn inbegrepen of waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Prijzen inclusief de momenteel geldende BTW.
Geldig voor levering van voertuigen tot 31 december 2022. Prijzen vanaf 1 januari 2023 kunnen afwijken. Alle afmetingen staan in millimeters, tenzij anders aangegeven. Informatie over techniek, watervoorziening en prijzen vindt u in de aparte prijslijst. Kleurafwijkingen zijn mogelijk door het drukproces. Stand 08/2021 – versie 1
*Volgens EG-richtlijnen 97/27 EG en EN 1645-2 omvat het „rijklaar gewicht“ het leeggewicht van het voertuig - inclusief de bestuurder (75 kg) en gevulde brandstoftanks, evenals de volgende basisuitrusting: watertank met gereduceerd volume (20 l) , een gevulde aluminium gasfles (15 kg) en een kabeltrommel (4 kg). Het
technisch toelaatbare totaalgewicht mag niet worden overschreden door persoonlijke uitrusting, passagiers en eventuele speciale uitrusting. Door de installatie van speciale accessoires wordt het laadvermogen verminderd en kan het aantal toegestane personen worden verminderd. De informatie over leveringsomvang, uiterlijk,
prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen komt overeen met de beschikbare kennis op het moment van drukken en de Europese homologatie-eisen. Deze kunnen veranderen totdat het voertuig is gekocht of afgeleverd. Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties (max. + / - 5%) zijn mogelijk en toelaatbaar.

